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Winy Maas, Jacobom van Rijs a Nathalie de Vries.
Pred založením MVRDV pracovali Maas a van
Rijs v kancelárii OMA (Ofﬁce for Metropolitan
Architecture) pod vedením Rema Koolhaasa.
Trojica sa stretla na projekte pre Europan 2 súťaž
na bývanie v Berlíne v roku 1991, kde ako mladí
architekti prezentovali návrh „Berlin Voids“, ktorým vyhrali. Pri tomto návrhu uplatnili stratégiu
„nekonečného interiéru", kde ich nespočetné
možnosti kombinácií prvkov bývania viedli k návrhom skladačky odstupňovaných a prelínajúcich
sa interiérov, ktoré spolu vytvárajú komplexné
rozmanité životné prostredie. Rovnakú stratégiu
použili v roku 1995 pre návrh VPRO Villa.

MVRDV ako Holanďania prirodzene vnímajú, že
človek si svoje životné podmienky neprijíma ako
danosť, ale si ich vytvára, a preto súčasťou holandskej tradície je tiež kultivácia krajiny. Každému
ich návrhu predchádza starostlivá analýza, potom
strategické plánovanie zámeru a presná nadväznosť detailov v skutočne prepracovanom procese
realizácie. MVRDV vstupuje do každého projektu
bez predsudkov. Kým nájdu vhodné riešenie sú
v ateliéri dôkladne preštudované podmienky
zadania, požiadavky investora, rôzne limity prostredia a komplikované situácie. Priania, normy
a podmienky sú potom vložené do tvarovo organizovaného diagramu. V návrhoch MVRDV chýba
tradičná hranica medzi rôznymi architektonickými
oblasťami – je jedno, či ide o územné plánovanie,
alebo návrh interiéru, základné princípy sú už
na začiatku stanovené okolím a kontextom. Ich
projekty zaujímajú celú škálu možných pozícií vo
vzťahu k realite od hypotetických vízií až k praktickým riešeniam celkom konkrétneho zadania. Pre
ich prácu je spoločná pomyslená línia kontaktu so
životnou skutočnosťou. MVRDV vidia architektúru
ako kolektívnu vec a produkt tímovej práce. Práce
ateliéru predstavujú škálu projektov od veľkých
rozmerov až po drobnú architektúru a veľmi často
rozmanito komunikujú s okolím. Okrem navrhovania a realizácie budov sa ateliér tiež zaoberá

funkciu školy. Extravagantnou architektúrou
organických tvarov upútalo Múzeum komiksu
(China Comic and Animation Museum - CCAM)
v Hangzhou, v Číne. MVRDV vyhrali medzinárodnú súťaž s návrhom ôsmich balónov, pričom komplex sa skladá vcelku z 32.000m², časť projektu
tvoria parky na ostrove, verejný priestor, práce na
konštrukcii sa začnú v roku 2012.
Neformálna, bezprostredná, najskôr sa pri
poobedňajšej káve porozprávala s pani dekankou
doc. Ľubicou Vitkovou a potom v natrieskanej
Aule Emila Belluša dve hodiny v kuse prednášala
a stálo to za to. Veď nakoniec, sami si pozrite
atmosféru na fotkách Mateja Kováča.
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Akronym MVRDV je dnes značka – pojem – ateliér,
za ktorým sa skrýva svetoznáma holandská architektonická kancelária fascinujúca neobyčajne originálnym prístupom k architektúre. V utorok 14.
februára 2012 prednášala v Aule Emila Belluša na
Fakulte architektúry STU holandská architektka,
spoluzakladateľka tohto ateliéru, Natalie de Vries
jedna z výrazných osobností svetovej architektonickej scény súčasnosti. Jej návšteva a organizácia
prednášky bola perfektným zahájením letného
semestra.
Ateliér MVRDV založili v roku 1991 v Rotterdame
traja absolventi Technickej univerzity v Delfte
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urbanizmom, interiérovou tvorbou i návrhom
nábytku aj publikovaniu. V súčasnosti pracuje
v tomto ateliéri okolo 70 spolupracovníkov.
MVRDV vyvinuli princíp vytvárania priestoru ako
stavebnice, kde sú charakteristické dve stratégie:
„nenásytná krabica“ a „nekonečný interiér“. Na
expanzívny rast urbanistického prostredia - mesta
a zväčšujúcej sa mierky stavieb reagujú MVRDV
paradoxne zahusťovaním priestoru pri zachovaní
jeho priechodnosti a dostupnosti. Vyrovnávajú
obidva aspekty tak, aby prostredie, v ktorom žijeme, spĺňalo súčasné i budúce prevádzkové nároky
a pritom nestrácalo ľudské dimenzie.
Zakladatelia MVRDV sú príslušníkmi generácie,
ktorá dospievala v dobe, keď sa počítač stával
bežnou súčasťou života, a preto sa zaoberajú otázkou: Aká architektúra je vhodná pre informačný
vek? Ako pokračovatelia storočnej tradície usilovania o deﬁníciu architektúry v rámci kultúry,
ktorá sa stáva stále viac abstraktná a jej hybnou
silou sú informácie, MVRDV sa rozhodli pre určitú
alternatívu k inžinierskym, organizačným, či na
výskum orientovaným systémom. MVRDV prišli
s takými formami architektúry ktoré majú potenciál zrušiť rozdiel medzi abstraktným a konkrétnym, informáciou a formou, reálnym a nereálnym.
Natalie de Vries hovorila o projektoch MVRDV:
New Holland Island – v Petrohrade – rozvojové
územie o ploche 8,8 ha historickej lodenice jej
transformácia na kultúrnu oblasť, Apraksin Dvor
v Petrohrade – transformácia územia o ploche
11ha v centre mesta, kde 60 historických budov je
chránených ako pamiatky, 180.000 m² v existujúcich budovách obchodov, kancelárií, rezidenčného
bývania, kultúrnej náplne, parkovanie, spolu
400.000 m², A101 Urban Blocks v Moskve –
bývanie pre 45 000 rezidentov, komerčná plocha
136 100 m², plocha pre inštitúcie 155.285 m²,
Westwood Tower v Singapure, na ulici v duchu
Champs-Elysée v Paríži, išlo o rozšírenie existujúcej veže a zriadenie 20,000 m² rezidenčnej veže

ale ako re-modelovať existujúcu vežu? Nakoniec
sa pridalo len 330 m² k existujúcim 15 800 m²
a výška budovy narástla z pôvodných 84 metrov
na 100. Ďalšie projekty v Ázii boli Oct-Loft
Shenzhen v Číne alebo kancelárie a obchody
o ploche 188 000 m² tiež v Shenzene v Číne, či
Tianjin v Číne 280.000 m² určených na bývanie
a obchody, Taipei pop music centre Hidden Valle
na Taiwane. V Európe to boli Rockmagneten
- Roskilde, v Dánsku, dánske múzeum rocku
a kultúry, bývanie pre študentov, školy, kancelárie,
živý verejný priestor na stretávanie, Le Monolithe
v Lyone, energeticky účinne navrhnutá budova
o celkovej ploche 32 500 m² kombinácia sociálneho bývania s prenajímateľnými priestormi,
kanceláriami a obchodmi. Ďalej to boli Verejná
knižnica Spijkenisse pri Rotterdame s plochou 10
000 m² pre priestory knižnice a podzemné parkovanie, oblúková budova Market Hall umiestnená
v centre Rotterdamu je hybridom verejnej tržnice
so 100 trhovými stánkami, apartmánovým bývaním, obchodov a parkovísk o ploche 100.000 m²
a má byť dokončená v roku 2014. Lýceum Hôtell
de Ville, v Lille vo Francúzsku o celkovej ploche
22.470 m², pričom hlavný koncept bol urobiť
mesto nad mestom. Nová škola je príkladom
obnovy a transformácie existujúcich hál na novú

– red.,
zdroje: http://www.mvrdv.nl/#/projects
http://sk.wikipedia.org/wiki/MVRDV
http://www.archiweb.cz/architects.
php?type=atel&id=196&action=show –
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zľava doc. Ján Ilkovič, arch. Ľubica Ilkovičová
a arch. Yakoub Meziani

nový atlas
sídlisk bratislavy

energetické výrobne a ich
architektúra

zľava prodekan Fakulty architektúry STU prof. Robert Špaček
a predseda Správnej rady EkoFondu Jean-Jacques Ciazynski
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krst / výstava

česká stavba roku
2011
Vo foyeri Fakulty architektúry STU bol koncom januára sprístupnený 19. ročník výstavy nominovaných aj ocenených diel súťaže, nazývanej aj „české
stavebné Oscary“ – Stavba roku 2011. Vernisáž
sa uskutočnila v pondelok 30. 1. 2012 a výstavu
otvorili riaditeľka Českého centra na Slovensku
Jana Buriánová a Ing. arch. Jan Fibiger, predseda
Správnej rady nadácie ABF – komentovanou prehliadkou a dekanka FA STU doc. Ing. arch. Ľubica
Vitková. Spomedzi 42 stavieb v Čechách a 2 zo zahraničia získali titul Stavba roka 2011: Výstavba
juhozápadnej časti pražského okruhu, Golfový
klub Čertovo bremeno - Jistebnice, Spoločenské
centrum pre kultúru a voľný čas Trutnovska, Krytý
plavecký bazén v Litomyšli, Univerzitný kampus
Masarykovej univerzity v Brne – Bohuniciach.
– text red. –

„Architektúra energetických výrobní na báze plynu“ – to je titul novej odbornej publikácie, ktorá je
výsledkom niekoľkoročnej práce autorského tímu
architektov: doc. Ján Ilkovič – Yakoub Meziani –
Ľubica Ilkovičová, pedagógov Fakulty architektúry
STU, ktorý v nej okrem akademických poznatkov
zúročil aj svoje dlhoročné pôsobenie v oblasti architektúry výrobných stavieb. Publikáciu v stredu
18. januára 2012 uviedli do života zástupcovia
spoločnosti SPP a EkoFondu a zástupcovia
Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Tradičných zdrojov energie ubúda, zatiaľ čo energetické nároky sveta sa pomalým tempom zdvojnásobujú. Riešenia tejto situácie hľadá globálna
spoločnosť v alternatívnych zdrojoch energie,
aby tak vykryla energetické potreby jednotlivých
ekonomík a zabezpečila nielen chod domácností, ale aj hospodársku produkciu. K lepšiemu
štandardu života a kvalitnejšiemu životnému
prostrediu môže pomôcť racionalizácia výroby
energie a nové princípy v jej spotrebe s cieľom
znižovať environmentálnu záťaž životného prostredia. Jedným z riešení danej situácie je výstavba
energetických výrobní rôznych kapacít, ktoré
predstavujú okrem svojej podstaty aj priestorový symbol. Ich navrhovanie, dizajnové riešenia
a zabezpečenie z hľadiska zdrojov je obsiahnuté
v novej publikácii o architektúre.

Publikácia predkladá praktické návrhy a modelové riešenia kogeneračných výrobných zariadení na
báze plynu. Je zrkadlom nových technologických
riešení v tejto oblasti, ktoré nepriamo ovplyvňujú tie architektonické. Kniha je určená nielen
študentom technických, stavebných a architektonických odborov, ale je vhodná aj pre celoživotné
vzdelávanie odborníkov z praxe. Architektonická
verejnosť tak získala očakávanú knihu, ktorej
cieľom je vyplniť medzeru v oblasti vzdelávania
a navrhovania architektúry energetických stavieb
s dôrazom na progresívne formy výroby energie
na báze plynu.
Krstnými rodičmi publikácie sa počas slávnostného aktu stali predseda predstavenstva SPP
a predseda Správnej rady EkoFondu Jean-Jacques
Ciazynski a prodekan Fakulty architektúry STU
Robert Špaček. „Kniha uzrela svetlo sveta v pravú
chvíľu a predstavuje veľký prínos pre oblasť priemyselnej architektúry, kde absentujú publikácie
zohľadňujúce aktuálne trendy v oblasti energetickej efektívnosti. Reštrukturalizácia priemyselnej
výroby a nové komunálne nároky v spotrebe
energií zmenili štruktúru energetických výrobní,
a tak vytvorili tlak aj na samotnú štruktúru
prvotných zdrojov pre konverziu energie. Tieto
vplyvy si vyžadujú aj nový prístup k smerovaniu
a učeniu architektúry. Je našou milou povinnosťou vysloviť poďakovanie neinvestičnému fondu
EkoFond a jeho zriaďovateľovi SPP za ﬁnančný
príspevok na vydanie tejto publikácie,“ povedal
pri príležitosti krstu prodekan Fakulty architektúry STU Robert Špaček.
Vydanie knihy ﬁnančne podporil v roku 2009
v rámci partnerských projektov neinvestičný
EkoFond, zriadený pod záštitou spoločnosti SPP,
celkovou sumou 16 762 eur. „Vznik novej knihy
sme podporili na podnet akademickej verejnosti,
ale aj potrieb samotného energetického sektora.
Jedným z dôvodov bolo, že autori sa podujali
prezentovať slovenskej odbornej verejnosti
skutočnosť, že energetické výrobne – kotolne, ako

Z otvorenia výstavy: zľava dekanka FA STU doc. Ľubica Vitková,
riaditeľka Českého centra na Slovensku Jana Buriánová,
Ing. arch. Jan Fibiger, foto ID

dnes už prirodzená súčasť našich obcí a miest,
nemusia byť vždy len ‚šedou kockou’, ale môžu sa
stať architektonicky významným a mestotvorným
prvkom,“ zdôraznila správkyňa EkoFondu Eva
Guliková. „Cieľom knihy je prezentácia typologických, architektonických prejavov a poukázanie na
vzájomný vzťah technológie a architektúry. Jej
súčasťou je aj skúmanie kogeneračných výrobní
ako špeciﬁckého druhu stavieb energetického
priemyslu, v ktorých sa využíva moderná technológia združenej výroby tepla a elektrickej energie
na báze zemného plynu. Podpore progresívnych
technológií na báze zemného plynu – a aj podpore
plynových tepelných čerpadiel sa aktívne venuje
EkoFond už niekoľko rokov,“ dodala Eva Guliková.
Jazykom a zrozumiteľnou argumentáciou analýz,
grafov a výsledkov podáva kniha informácie vhodným spôsobom aj pre laickú verejnosť. Publikáciu
je možné zakúpiť v predajni kníh Art Books,
so sídlom v priestoroch Fakulty architektúry STU
na Námestí slobody 19 v Bratislave.
– red. upr. podľa tlačovej správy,
foto: MartinŠveda –

Výstava bola premetom záujmu vo foyeri FA STU vyše dvoch
týždňov, aj pán prof. Keppl si ju pozrel

Sídliská patria k našej histórii, ide o jeden
z nezmazateľných fenoménov našej povojnovej
a socialistickej histórie. Formovali urbanizmus
našich miest, vytvárali náš pohľad na predstavu
o (ne)fungujúcom bývaní, mali vplyv na naše
estetické cítenie, psychiku aj existenčné podmienky obyvateľov. Niekedy sa síce kvôli nim asanovali
celé staršie štvrte, zaberala orná pôda alebo
zdevastovali vinice. A prostredníctvom hromadnej
výstavby sídlisk do megalomanských rozmerov sa
realizovala prefabrikácia. Mnohí si ešte pamätajú
pocit, keď po 10-tich rokoch manželstva a bývania
v detskej u rodičov už s dvomi školopovinnými
deťmi dostali konečne pridelený byt, čo aj na
sídlisku! A vraj najlepšie sídlisko je to, čo nebolo
postavené!
Zjednodušenie, že na sídliskách nebolo dobré
absolútne nič, je zavádzajúce. O pozitívach
a negatívach sídlisk by sa dalo hovoriť mnoho.
Niektoré typy panelákových bytových dispozícií boli dobre riešené, iné nie, niektoré mali
priechodné WC a kúpeľne, pričom boli identicky
veľké priestory kúpeľní a WC bez ohľadu na
počet izieb a obyvateľov, čo nebolo tiež práve
pozitívnym javom. „Perlou“ panelákov bolo tiež
vložené umakartové jadro. K ich kladom je však
treba nepochybne povedať, že mali moderné
vymoženosti ako stále teplá voda, ústredné kúrenie, kuchynské linky, o čom sa mnohým ľuďom
dovtedy ani nesnívalo. Na sídliskách sa postupne
dobudovala občianska vybavenosť, dorástla zeleň
a takéto sídliská sú dnes pomerne vyhľadávaným miestom pre bývanie a pre život. Štatistiky
hovoria, že len v Bratislave býva na sídliskách
sedemdesiat percent ľudí a to, či už ide o známe
produkty prefabrikovanej výroby „paneláky“ z tzv.
KBV-čky (pozn. komplexná bytová výstavba), alebo o menej výrazné svojou výškou a masívnosťou
staršie druhy sídlisk. Napriek tomu, že posledné
„paneláky“ boli dokončené v 90-tych rokoch,
paneláková kultúra tvorí prirodzenú súčasť našich
miest. Z pôvodne depresívneho imidžu sa zatepľo-

vaním a prefasádovaním postupne mení ich obraz
zo šedivého na gýčový bez ladu a skladu sfarbený
alebo pri nižšej podlažnosti bez ladu a skladu
nadstavený. No a vďaka voľakedajším veľkorysým
konceptom megalomanských sídlisk, rezervám
zelene a parkovania sú dnes možné bezbrehé
zahusťovania a strata „genia loci“ a hodnoty
urbanizmu niektorých sídliskových komplexov.
Napriek rozporuplnosti témy a protichodným
postojom rôznych kolegov, moja reakcia bola
„Wow!“, keď som v januári u nás na fakulte, presnejšie na pulte kníhkupectva Artbooks, objavila
práve „teplú“ knihu Bratislava - Atlas sídlisk
s podtitulom Vitajte v panelstory z vydavateľstva
Slovart. Hutný sprievodca históriou bratislavských sídlisk v slovensko-anglickej verzii, z vedecko-výskumného potenciálu autorského kolektívu
Henrieta Moravčíková, Maria Topolčanská, Peter
Szalay, Matúš Dulla, Soňa Ščepánová, Slávka
Toscherová a Katarína Haberlandová s efektným
spracovaním graﬁckého dizajnu Juraja Blaška
a Matúša Lelovského, mapuje bratislavské sídliská
a spoločenské, ekonomické, urbanistické a architektonické súvislosti ich výstavby v druhej polovici 20. storočia na území Bratislavy. Plastová
umývateľná obálka povzbudzuje spomienkový
aparát starších ročníkov, evokuje ako v tej dobe
vyzerali niektoré obaly knižiek najmä učebníc, aj
v tom je skvelý fór jej graﬁckého dizajnu!
Publikácia približuje významnú etapu bytovej
výstavby na Slovensku v druhej polovici 20.
storočia a uvádza fakty aj informácie, z ktorých
mnohé ešte neboli publikované. Autori analyzujú
všetky sídliská v meste z hľadiska urbanistickej
štruktúry, konštrukčných a architektonických stránok, bilancujú obytné plochy, vybavenosť sídlisk,
zeleň aj dopravu v pôvodnom návrhu a upozorňujú na špeciﬁká vzniku a výstavby sídlisk. „Na
jednej strane je to úplne exaktný geograﬁcký
záznam o bratislavských sídliskách, na druhej
strane je to aj analytická výpoveď o tom, ako tieto
sídliská vznikali, prečo vznikali, čo sú ich charakte-

ristické vlastnosti, čo sú ich hodnoty aj negatíva,"
povedala pre TASR vedúca autorského kolektívu
Henrieta Moravčíková. Podľa jej slov sídliská
a paneláky nie sú iba len záležitosťou Slovenska
a bývalého východného bloku, ale budovali sa aj
v západnej Európe a južnej Amerike a dnes v nich
žijú milióny ľudí na celej planéte.
V rozhovore pre časopis Trend, nazvanom najlepšie sídlisko? to, čo nepostavili
na otázku Patrika Garaja „Išlo pri panelákoch
a sídliskách vôbec o architektúru?“ odpovedala
doc. Henrieta Moravčíková vedúca autorského
tímu nasledovne: „Čo sa týka urbanistickej
štruktúry sídlisk, tak tam možno hovoriť o architektonických činoch. Jednotlivé paneláky je asi
naozaj problém označiť za architektúru. Je to skôr
staviteľstvo. Na sídliskách sa však nachádzajú aj
diela občianskej vybavenosti, z ktorých mnohé sú
architektonickými dielami.“
Kniha Bratislava Atlas sídlisk bola uvedená do
života v Bratislave 31. januára 2012 v priestoroch SAV za účasti autorov, riaditeľa Slovartu
Ing. Juraja Hegera a veľkej účasti priaznivcov
– architektov. Jej krstnými rodičmi sa stali
architekt Ilija Skoček starší a ﬁlozof Miroslav
Marcelli. A vo štvrtok 16. 2. 2012 doc. Henrieta
Moravčíková predstavila publikáciu a otvorila
výstavu vitajte v panelstory! v Galérii Jaroslava
Fragnera v Prahe, pri príležitosti čoho uviedla:
„Výstava prezentuje hromadnú bytovú výstavbu
v Bratislave ako významný územno-plánovací
proces, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil
obraz mesta. Jedinečná mapa Bratislavy ukazuje
akú významnú časť urbanistickej štruktúry mesta
dodnes tvorí 21 sídlisk. Mapa súčasne zachytáva
bohatosť a rozmanitosť jednotlivých urbanistických koncepcií, ale aj ich vzájomné priestorové
vzťahy.“
Bratislava – Atlas sídlisk predstavuje výborný
kompaktný dokumentačný materiál, ktorý hodil
rukavicu do diskusie nám všetkým, architektom,
stavebným inžinierom, urbanistom, dopravným
inžinierom, politikom, sociológom i verejnosti, pre úvahy a hľadanie optimálnych riešení
dôsledkov sídliskového fenoménu aj pri hľadaní
odpovedí na otázky: Čo s panelákmi? Máme ich
chrániť?
– text: Ing. arch. Irena Dorotjaková
foto: Deana Kolenčíková
zdroje:
http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/
najlepsie-sidlisko-to-co-nepostavili-2.html,
http://www.gjf.cz/vystavy/panelstory.html,
http://www.facebook.com/pages/OA-oddelenie-architekt%C3%
BAry/115504248513538#!/photo. –
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obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

nábytok si po svojom „comebacku“ pred pár rokmi
svoje miesto obhájila a objavuje sa naďalej ako
tradičný sedací nábytok v jedálenských súpravách.
U viacerých výrobcov bol vystavený druh vitríny
s presklenými bočnými nosnými stenami, ktoré
vytvárali dojem, že sa drevené horizontálne police
vznášajú. Je to zaujímavý efekt, ktorý ale pre náš
nervový systém nemusí práve prinášať pohodu
(Obr. 3). Masívne drevo alebo aspoň dyhované
MDF alebo latovky boli prevažujúcim materiálom
aj pri obývačkových zostavách.
Prevažujúcim materiálom bol naďalej americký
orech, dub a jaseň, ktorý sa pred pár rokmi opäť
dostal na výslnie. Už niekoľko rokov sa venuje veľká pozornosť borovici limbe (v nem. Zirbenholz,
v lat. Pinus cembra, v angl. Swiss pine), ktorá má
výraznú vôňu s pozitívnym vplyvom na kvalitu
spánku, a preto sa jej prítomnosť odporúča do
spální (Obr. 4). Veľa sa o tom momentálne píše
aj v odborných časopisoch a bolo to badať aj
na veľtrhu. Osobne ma zaujala rakúska ﬁrma
Hubert Feldkircher, ktorá prezentovala postele
z tohto materiálu. Prišli aj s cenovo dostupným
rolovateľným latovým roštom z tohto borovicového dreva, ktorý by mal priniesť do spálne práve tú
charakteristickú vôňu. Tento druh dizajnu si vyžaduje maximálnu precíznosť spracovania. Firmy
ako rakúsky Team 7, nemecký Zeitraum, Goehring,
či talianska Riva 2000 majú tento druh výrobkov
už dlhodobo vo svojom sortimente, na kolínskom
veľtrhu však bolo badať to, že sa k nemu odvážili
aj mnohé iné ﬁrmy, ktoré ho doteraz nemali.
Rovnako môžeme povedať, že z výrobkov mnohých
ﬁriem akoby ubudla hmota, čo môžeme hodnotiť
pozitívne jednak z ekologického a ekonomického
hľadiska a môžeme za tým hľadať aj snahu výrobcov vyjsť v ústrety cieľovej skupine novodobých
nomádov, ktorí sa často kvôli práci sťahujú, ale
majú už dostatok ﬁnančných prostriedkov, aby si
kúpili kvalitný nábytok, ktorý je ľahký, skladný,
variabilný a ľahko transportovateľný. (Obr. 5)

V čalúnenom sedacom nábytku však naďalej
prevláda trend veľkých/hlbokých lounchových
pohoviek, často s výrazným štepovaním alebo
inými zaujímavými detailmi šitia a v kombinácii
s ľahkými hovorovými kresielkami a rovnako
ľahkým a variabilným odkladacím stolovým
nábytkom.
V pavilóne 11 už tradične vystavujú trend-setteri
nábytkového trhu ako je Vitra, Capellini, Moroso,
Cassina, Minotti, Flexform, Interlübke atď. Tak
ako je Salone Satellite (sprievodná výstava
mladých dizajnérov v Miláne) pre nás dizajnérov
mimoriadne atraktívnou časťou milánskeho veľtrhu, rovnako zaujala aj výstava mladého dizajnu
pod názvom D3 – Contest the Young Designers
Competition. Výrobky tu vystavené boli svieže
a nápadité a stali sa určite osviežením veľtrhu.
Je to vlastne prezentácia výsledkov študentskej
súťaže, ktorej sa zúčastňujú študenti z celého sveta. Zaujal napríklad pracovný stolík od čínskeho
študenta, ktorý vymyslel systém zásuviek ktoré sa
navzájom vytláčajú von tlakom vzduchu (Obr. 6).
V tomto roku 2012 sa po prvý krát uskutočnila
sprievodná výstava Living Interiors. V rámci nej
sa prezentovali ﬁrmy dodávajúce podlahy, bytový
textil vrátane parkiet, technického vybavenie
interiérov, obkladov a pod. Boli tu nainštalované stánky prezentujúce jednotlivé „štýly“ ako
prírodný, klasický, orientálny atď. (Obr. 7) Zároveň
sa tu odohrávali rôzne prednášky interiérových
dizajnérov / dekoratérov, poradenského charakteru.
Tohoročný Kolínsky nábytkový veľtrh so svojimi
115 000 účastníkmi zo 118 krajín sveta bol po
komerčnej stránke pre svojich organizátorov úspechom, vystavovatelia si návštevnosť a obchodnú
úspešnosť mimoriadne chválili. Kým prvé dva dni
boli určené odbornej verejnosti a na ostatné dni
bolo výstavisko prístupné aj pre laickú verejnosť.
V roku 2013 bude paralele s IMM prebiehať aj
výstava kuchýň – Living Kitchen. Možno sa na nej
uvidíme.

nábytkársky veľtrh
v kolíne 2012
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obr. 7

Medzinárodný nábytkový veľtrh v Kolíne nad
Rýnom (Interantionale Möbelmesse – IMM Köln)
patrí už tradične ku komerčne najvýznamnejšej
platforme pre nábytkárov. Každý rok pravidelne
v druhej polovici januára sa stáva táto destinácia
pre architektov a dizajnérov, ktorí pracujú s interiérom, niečím ako „povinnou jazdou“. Veľtrh
v Kolíne sa dá ťažko porovnávať s milánskym
veľtrhom Salone del Mobile, ktorý sa koná zas
každoročne v apríli. Nemecký hlavný nábytkársky
veľtrh, zdá sa, je najsilnejšia kontraktačná platforma a jeho taliansky konkurent asi zas najprestížnejšia príležitosť pre prezentáciu nového dizajnu
trend-setterských ﬁriem (pozn. red.: ﬁrmy, ktoré
určujú nové trendy dizajnu) a mladých dizajnérov.
Ak by sme mali nejakým spôsobom charakterizovať súčasné trendy v dizajne nábytku, z Kolína, tak
jednoznačne vidieť pribúdajúce kolekcie moderný
ch výrobkov z masívneho dreva. Teda jednoduchý
minimalistický dizajn, ale v prírodných materiáloch, kde hrá rolu nejaký raﬁnovaný konštrukčný
detail alebo upravený povrch - patinovanie, štruktúrovane vrchnými frézami, kefovanie, opaľovanie,
používanie pôvodného starého dreva. (Obr. 1)
Častým prvkom napríklad boli veľké jedálenské
či rokovacie stoly, ktorých hlavným dekorom bola
práve výrazná textúra (Obr. 2). Lavica ako sedací

obr. 6

obr. 5

– text a foto: doc. Veronika Kotradyová –

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)
začala svoju aktívnu činnosť v januári 2011
a v priebehu roku existencie sa postupne na
Slovensku etabluje ako organizácia s relevantným
hlasom v oblasti udržateľnej výstavby a energetickej hospodárnosti budov. Počas tohto obdobia
nadviazala Slovenská rada pre zelené budovy
konštruktívnu spoluprácu s ministerstvami, verejnými inštitúciami a ďalšími organizáciami, ktorých spoločným záujmom je skvalitnenie výstavby
na Slovensku. V roku 2011 okrem iného priniesla
SKGBC na Slovensko Svetový týždeň zelených
budov (ide o 3. týždeň každý rok v septembri),
začala vzdelávacie a osvetové aktivity v oblasti
hodnotenia kvality a udržateľnosti vo výstavbe
a zapojila sa aktívne do diskusií o novej legislatíve, najmä o Zákone o energetickej hospodárnosti
budov a Stavebnom zákone, ako aj pripravovaných
technických normách, medzi ktoré na Slovensku
najnovšie pribúdajú aj normy o trvalej udržateľnosti vo výstavbe.
Organizácia čerpá z dlhoročnej expertízy a skúseností Svetovej rady pre zelené budovy (World
Green Building Council) a partnerských organizácií, ktoré sú už dnes takmer v stovke krajín po
celom svete. SKGBC podporuje rozvoj slovenského stavebného priemyslu a technológií smerom
k udržateľnej výstavbe, ktorej znakmi sú značné

úspory energií ako aj ohľaduplnosť k životnému
prostrediu a spoločnosti. Potenciál energetických
úspor a skvalitnenia výstavby s dopadom na celú
spoločnosť na Slovensku je obrovský, stačí nový
prístup a efektívne využívanie už dostupných
technológií.
Slávnostné podujatie v hoteli Apollo v Bratislave
31. januára 2012 poskytlo priestor na obzretie sa
za prvým rokom existencie SKGBC, porozprávať sa
o plánoch SKGBC na rok 2012, privítať niekoľkých
nových členov, vrátane dvoch čestných členov
a zahájiť nový Green Building Club, ktorý sa
bude v roku 2012 stretávať každý mesiac so zaujímavými zelenými témami.
Na podujatí v hoteli Apollo odznelo z úst predstaviteľa Rozvojového programu OSN (UNDP)
Johna O'Briena, že potenciál energetických úspor
a znižovania emisií CO2 cez udržateľnú výstavbu
je veľký, aj preto tejto oblasti UNDP venuje značnú pozornosť v rozvojových programoch po celom
svete. Snaží sa však ísť aj sama príkladom, keď sa
bratislavská centrála stala prvým CO2-neutrálnym
sídlom tejto organizácie. Slovensko má šancu
ako krajina, ktorá patrí vo svetovom meradle
medzi tie bohatšie, zaradiť sa k predvoju na poli
energetickej úspornosti a udržateľnej výstavby
a ukazovať trend iným. Tento potenciál rezonoval
počas celého večera aj z úst prítomných zástupcov
stavebného priemyslu a akademickej obce. „V januári 2011 sa tu stretla skupina šiestich ﬁriem
s cieľom rozvíriť hladinu povedomia o zelených
budovách a udržateľnej výstavbe, no za rok sa
rozrástla na takmer 40 významných spoločností
z oblasti investičnej výstavby, ktoré si veľmi rýchlo uvedomili, že otázka už dnes neznie, či vôbec
stavať zelené budovy, ale kedy a ako.“ zaspomínal
predseda Rady Peter Kysela na začiatky SKGBC.
SKGBC zavŕšila tento úspešný prvý rok slávnostným podpísaním strategického partnerstva
so Slovenskou technickou univerzitou. Rektor
Slovenskej technickej univerzity prof. Robert
Redhammer privítal túto spoluprácu a zdôraznil
jej obrovský potenciál. Obe inštitúcie chcú využiť
prirodzenú synergiu v aktivitách a cieľoch, aby
cez cielenú prípravu špecializovaných profesií a výskum, ktoré budú pružne reagovať na
najnovšie svetové trendy a požiadavky trhu, ako
aj cez efektívne prepojenie štúdia a činnosti akademickej obce s praxou prispeli ku skvalitneniu
výstavby na Slovensku.
Pri príležitosti prvého výročia zloženia Slovenskej
rady pre zelené budovy bolo rozšírené memorandum o spolupráci medzi UEEA FA STU
a občianskymi združeniami Architektúra pre
trvalo udržateľný rozvoj (ArTUR) a Inštitút pre
energeticky pasívne domy (iEPD) o Slovenskú

Novoprijatý čestný člen SKGBC
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., prodekan FA STU

Memorandum o spolupráci prijali zľava Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.,
predseda iEPD, prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc., vedúci UEEA,
Vladimíra Bukerová, výkonná riaditeľka SKGBC,
Ing. arch. Zuzana Kierulfová, predsedníčka ArTUR a
Ing. Peter Kysela, predseda SKGBC

radu pre zelené budovy (SKGBC).
Tieto organizácie sa snažia o podporu architektúry ohľaduplnej k prostrediu, energeticky efektívnej výstavby, širšie uplatnenie nízkoenergetických
a pasívnych domov, používanie environmentálne
priaznivých stavebných materiálov a technológií, uplatnenie obnoviteľných zdrojov energie
v prevádzke budov a vôbec ochranu životného
a kultúrneho prostredia vo vzťahu k architektúre
a výstavbe. Vzhľadom na spoločné ciele sa UEEA,
iEPD, SKGBC a ArTUR dohodli na týchto oblastiach spolupráce:
> príprava, propagácia a realizácia podujatí
> príprava publikácií, vzdelávacie a výučbové
aktivity
> podpora a propagácia udržateľných architekto
nických riešení
> organizácia seminárov, konferencií, výstav,
exkurzií či školení
> odborná spolupráca na publikačných aktivitách
spolupráca pri organizovaní architektonických
súťaží
Pri výučbových aktivitách predpokladáme
začlenenie problematiky udržateľných architektonických riešení do programov a predmetov pod
gesciou UEEA, účasť odborníkov z iEPD, SKGBC
a ArTUR na prednáškach a seminároch, spoluprácu pri organizovaní workshopov, seminárov
či exkurzií, prípadne spoločnú prípravu kurzov
a školení. V oblasti vedy a výskumu popri
spolupráci na príprave vedeckých a odborných
podujatí a v publikačnej činnosti predpokladáme
aj spoluprácu resp. spoločnú účasť na vedeckých
a výskumných projektoch, ktoré sa týkajú udržateľných architektonických riešení.
Členské spoločnosti SKGBC realizujú na
Slovensku prvé tri developerské projekty
s certiﬁkátmi udržateľnej výstavby (BBC 1 Plus
a Centrál v Bratislave, a EcoPoint Košice), po
ktorých budú nasledovať ďalšie. Podľa člena
predstavenstva SKGBC Pavla Kukuru „SKGBC aj
svojimi vzdelávacími aktivitami výrazne prispela
k tomu, že projekt Centrál v Bratislave sa uchádza
o americký certiﬁkát udržateľnej výstavby LEED.“
A vo výhľade sú už ďalšie budovy. Medzi členov
SKGBC patria lídri na trhu udržateľnej výstavby
na Slovensku, medzi nimi viaceré popredné
developerské a stavebné spoločnosti, producenti
stavebných systémov a materiálov, architekti
a projektanti, konzultanti, výrobcovia inteligentných systémov riadenia a energeticky úsporných
riešení v stavebníctve. Treba tiež spomenúť, že na
tomto podujatí získal titul čestného člena SKGBC
aj náš pán prodekan prof. Robert Špaček.
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Zakladajúcimi partnermi SKGBC sú spoločnosti: ABB, Arch. Design Slovakia, Bischoﬀ et
Compagnons, CA Immo, DELTA, Delphia, DNA
Slovakia, E-dome, EHBstav, Elektrodesign
Ventilátory, Eneco, Goodman Slovakia, Helika,
Knauf Insulation, North East Development,
Philips Slovakia, REDESIGN, SaveEnergy,
Schneider Electric Slovakia, Schüco Slovensko,
Skanska SK, Traﬁcon Slovakia, TriGranit Centrum,
VELOX-WERK, Velux Slovensko a Zumtobel
Lighting.
Historicky prvý klub SKGBC v roku 2012 v tomto
roku sa bude konať sa bude konať na tému
Development zelených budov na Slovensku – Prečo
Slovensko zaostáva za susedmi? v Bratislave 28.
februára od 17,00 hod v hoteli Avance na Medenej
9 v Bratislave.
– Podľa TS SKGBC Ing. arch. Irena Dorotjaková
a Ing. arch.Lorant Krejcsovics, PhD.,
Zdroj foto: http://www.skgbc.org/category/image-galleries –
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historického domu
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architektúry

Banská Štiavnica patrí k mestám s obrovským
historickým, architektonickým a urbanistickým
potenciálom, mesto dýcha na každého svojím nezabudnuteľným „géniom loci“. Aj dom môže mať
svoju anatómiu, tvrdí autorka architektka a pamiatkárka Katarína Vošková v publikácii, ktorú
vydala koncom roka 2011. Anatómia historického
domu poskytuje prehľad o hodnotách historickej architektúry a urbanizmu Banskej Štiavnice
komukoľvek, kto sa zaujíma o hodnotu, kultúru
a architektúru historických domov. Publikácia
hovorí v hlavných kapitolách o znakoch historickej architektúry a urbanizmu v Banskej Štiavnici,
meštianskom dome, remeselníckom dome, ľudovom baníckom dome, podáva návod na opravu
historických domov a prináša slovník najčastejšie používaných termínov. Malebné ilustrácie
Marcela Mészárosa dodávajú knihe „ľúbivý“ pôvab
vhodný aj laikom, najmä tým nadšeným pre správnu rekonštrukciu a obnovu vlastnej chalupy.
– red. –

inšpiratívne
výzvy pre
nové stratégie
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Allgäuer Baufachkongress patrí k najväčším
odborným podujatiam v oblasti stavebníctva
v Nemecku. Jeho jubilejný 10. ročník sa konal
v dňoch 18. – 20.januára 2012 v nemeckom
Oberstdorfe – príťažlivom lyžiarskom stredisku,
ktoré je známe aj majstrovstvami sveta v lyžovaní,
a to špeciﬁckou disciplínou – skokmi na lyžiach.
Stredisko je vybavené hneď niekoľkými skokanskými mostíkmi.
Kongresu sa zúčastnilo viac ako 1300 účastníkov
z celej Európy. Garantom, organizátorom i hostiteľom podujatia bola ﬁrma Baumit, ktorá si za 8
rokov pôsobenia na nemeckom stavebnom trhu
získala jedno z ťažiskových postavení. Prevzatím
100 % podielu nemeckého Bayosanu v roku 2003
sa takto pôsobnosť pôvodom rakúskej ﬁrmy
Baumit úspešne rozšírila na tento strategický trh.
V týchto kontextoch stojí určite za zmienku, že
slovenský Baumit je oproti nemeckým dcérskym
spoločnostiam služobne podstatne starší.
Odborný program kongresu bol zameraný na
päť hlavných oblastí: energie, modernizáciu,
podporu trhu, stavebnú prax a právo. Tieto však
neboli komunikované jednotlivo, ale ako hlavné
témy, ktoré rezonujú v aktuálnej problematike
stavebníctva. V zásade majú prierezový charakter,
čo znamená, že sa s nimi stretávame v každodennej praxi. Prienik do architektúry, ale i iných
spoločensko-vedných disciplín mal na kongrese
svoje jednoznačné miesto. Dokazoval existenciu
a priamy vplyv globalizačných problémov na konkrétne profesijné oblasti. „V celej Európe žijeme
nad pomery,“ povedal na úvod kongresu Ludwig
A. Soukop, riaditeľ Baumit Nemecko. Potreba
šetrenia je skutočne naliehavá.
Energie sú stále v centre pozornosti.
Problematika ich úspory, ktorá je cielená na
trvalo-udržateľnú výstavbu sa neustále prehlbuje a zdokonaľuje. Smernica EPBD 2010 je vo
vyspelých európskych krajinách postupne implementovaná do praxe. Práve Nemecko je v tomto
smere európskym lídrom, čo sa týka úspešných

realizácií nízkoenergetických a pasívnych domov
i celých komplexov. Takou bola aj na kongrese
predstavená realizácia solárneho obytného
súboru v Düsseldorfe-Garathe. Obytný súbor
bol súčasťou krajinského projektu „50 solárnych
obytných súborov NRW“. Sociálne orientovaná
výstavba určená pre mladé rodiny, seniorov a hendikepovaných, je vydarenou realizáciou nielen po
technickej a energetickej stránke, ale aj z hľadiska
architektonického.
Na kongrese zarezonovala úvodná prednáška
Klemensa Skibicki1: Sociálne siete – (nová) moc
spotrebiteľa, zameraná na popis a vyzdvihnutie
úlohy sociálnych sietí (predovšetkým Facebook,
Youtube, Twitter, Linkedln). Faktom je, že počet
užívateľov Facebooku sa za desať rokov zvýšil
o 37 %. Z počtu 585 miliónov v roku 2001 vzrástol
na 800 miliónov na konci roku 2011. Stále viac
a viac sa prostredie Facebook-u (a iných sociálnych médií) využíva aj na marketingové účely
rôznych ﬁriem a inštitúcií. Odpovede na otázky:
ako správne realizovať tento druh marketingu,
boli v prednáške nastolené nielen inšpiratívne
ale aj sympaticky provokatívne. Úlohu sociálnych
médií ani tento druh masovej komunikácie určite
netreba brať na ľahkú váhu. Predpovede o ich ďalšom rozšírení to len potvrdzujú. Nakoniec „tvorba
sietí“ bola na kongrese hlavným „headline“.
Komplexný pohľad na zmeny v energiách ponúkol
F. J. Radermacher2 v prednáške, ktorá bola výzvou
k vytvoreniu spoločnej stratégie ekologicko-sociálnej globálnej trhovej štruktúry a zároveň
aj výzvou k zjednoteniu európskych štruktúr na
politicko-hospodárskej úrovni. Upozornil, že
hroziaci ekologický kolaps možno odvrátiť práve
rozumnými spoločnými intervenciami, ku ktorým
je nevyhnutné aj používanie sietí. K takým patrí
aj tzv. supergrid – medzinárodná sieť pre trvalo
udržateľné zásobovanie elektrickou energiou, ktorú v prednáške charakterizoval G. Czisch3
Nemecko je známe mimoriadne vysokou úrovňou
legislatívnych predpisov aj v oblasti energií.
Takýto stav nevznikol náhodne, potreboval a ne-

ustále potrebuje politickú podporu a vytváranie
rámcových podmienok. Smernica EPBD 20104 je
toho dôkazom. Túto tému rozviedol podrobne H.
D. Hegner.
Prednášky v segmente stavebníctva a stavebnej
praxe boli zamerané na tému „zdravé bývanie“
a s ním súvisiace oblasti. Odborníci v Nemecku
poukazujú na mnohé nedostatky v kvalite
používaných materiálov – v oblasti interiérovej
výstavby. Hygiena vnútorného priestoru určuje
kvalitu bývania a je nutné venovať sa jej už
v projektovej príprave. Hygienické pasy sú už
skutočnosťou. Zaručujú korektnosť a nezávadnosť
materiálov, ktoré sú zabudované do vnútornej
stavby – či už sa jedná o povrchové alebo skryté
vnútorné podpovrchové materiály. V každom
prípade je rozhodne dôležité to, čo dýchame,
akých materiálov sa dotýkame alebo inak s nimi
prichádzame do kontaktu. Mimoriadna vzduchotesnosť súčasných novostavieb prináša stále väčší
a väčší problém vzniku zvýšených koncentrácií
škodlivín v o vnútornom prostredí budov. Aj tejto
téme sa venovali viaceré prednášky.
Kongres bol vydareným odborným i spoločenským eventom, ktorý ﬁrma Baumit bravúrne
zvládla. Vrátane dvoch kongresových večierkov,
zavŕšených strhujúcim koncertom hudobnej
skupiny Szenario. Vytváranie sociálnych sietí bolo
aj v tejto polohe mimoriadne úspešné.

Slovenska ako by sa mala interpretovať pri takejto
príležitosti, čo by mohlo ponúknuť okrem tradičných modelov folklóru, vína a bryndze, je správna
poloha Expo pod Ministerstvom hospodárstva?
a pod. Podrobnejšiu informáciu z tejto diskusie
prinesie článok v ILFA 7.
Od 20,00 hod prednášal renomovaný krajinný architekt z New Yorku, dnes riaditeľ reSITE Festival
v Prahe, hosťujúci profesor ČVUT v Prahe Martin
Barry na tému Breathing Cities, kde sa okrem iného zamýšľal nad: limitami výučby krajinnej architektúry v Strednej Európe, zriedkavým pozvaním
krajinných architektov na participáciu vo veľkých
urbanistických projektoch, kým v iných krajinách naprieč celým svetom od USA po severnú
Európu, v Ázii a Afrike po Stredný Východ, vlády
a súkromný sektor sa so vzrastajúcou tendenciou
obracajú na krajinných architektov ako na prvých,
aby transformovali ich „ brownﬁeldy“ a centrá
miest.
Popri prednáškach sa predstavili rôzne študentské
aktivity ako napríklad MEDS, UrbanACT, reSITE
festival, Bunka pre súčasnú kultúru, Galleria
Cvernovka. Atmosféru dotvorilo posedenie pri
čaji a káve, a zahrali okrem iných aj Emonoizboyz
či Bobsan. O to, že bolo na čo pozerať sa postaral
organizačný tím zložený z doktorandov a študentov fakulty. Prebehlo aj hodnotenie predmetov,
výsledky ktorého netrpezlivo očakávame. Škola
opäť žila a bolo veselo a nielen na fakulte, poniektorí bujaro zakončili ﬂám do dlhej noci ešte
aj v Cvernovke, že Sonička?

zľava arch. Karol Kállay ml., prof. Bohuš Kováč a Mgr. Zoja Droppová
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– red.,
foto: Matej Kováč –

zľava arch. Katka Boháčová a arch. Martin Barry
– doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. –

1, profesor pre marketing a výskum trhu, spoluzakladateľ poradnej agentúry pre internet (Brain Injection), riaditeľ Inštitútu pre
komunikáciu a právo v internete (DIKRI), www.brain-injection.com
2, Prof. Dr. Dr.F. J. Radermacher, profesor pre informatiku – Universität Ulm, viceprezident Okosozialen Forum Europa, Wien, člen
Rímskeho klubu
3, expert pre Energetické Fórum 2020, Hessenské ministerstvo energií
4, European Directive Energy Performance of Buildings 2010 – smernica, ktorá predpisuje, že všetky nové budovy postavené
v Európe od 01. 01. 2021 budú musieť byť v štandarde „nearly-zero-energy-buildings“

Nový semester začal na FA STU intenzívnym týždňom, po utorňajšej prednáške Natalie de Vries
z MVRDV hneď vo štvrtok 16. februára nadišla
Noc architektúry. Od 17,00 hod si bolo možné
pozrieť v priestoroch modelovne aj kotolne na
Fakulte architektúry druhú verejnú prezentáciu
semestrálnych prác študentov architektúry.
Cieľom tohto podujatia je stretnutie laikov
i odborníkov, otvorenie školy svetu a diskusia
o tvorbe, projektoch s priateľmi, pedagógmi
a verejnosťou.
Od 18,00 hod večer otvoril blok prednášok a diskusií Michal Sládek, ktorý hovoril o humanitárnej
architektúre v kontexte prírodných katastrof
a chudoby v zahraničí a v kontexte chudoby u nás
doma v rómskych osadách.
Slovenské Expo pavilóny a celé dianie okolo ich
architektúry a realizácie predstavuje dlhé roky
skrumáž zahmlených informácií, ktoré kráčajú
ruka v ruke pod dohľadom Ministerstva hospodárstva s nekontrolovanou korupciou a spôsobov,
ktoré umožňujú prezentovať slovenské Expo
pavilóny na svetových výstavách bez súťaže
a často aj bez architektúry. Z tohto dôvodu, ba
aj iných lákadlom večera bola diskusia na tému
Slovakia Expo pavilón – Voláme po zmene, do
ktorého Katka Boháčová v rámci úspešného cyklu
1x1 pozvala hostí: architekta Karola Kállaya,
ktorý navrhol Expo pavilóny a slovenskú expozíciu v Lisabone a v Hannoveri, prof. Bohumila
Kováča ako člena Predstavenstva SKA, prof.
Ivana Petelena ako vedúceho Ústavu interiéru
a výstavníctva a kunsthistoričku a publicistku
Zoju Droppovú. Na úvod Zoja Droppová podala
krátky historický prehľad o účinkovaní ešte
bývalého Československa na výstavách Expo,
krátko predstavila niektoré návrhy a ich osud
(napr. Koliba Expo) a nastolila niekoľko kľúčových otázok, okolo ktorých sa rozbehla diskusia:
prečo sa nerobí súťaž, čo urobila SKA pre zmenu
situácie, prečo je potrebné napísanie libreta pre
prezentáciu Slovenska, v čom spočíva identita
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Už 14. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
pod názvom Juniorstav 2012 sa konal 26. 1 .2012
v priestoroch historickej budovy Stavebnej fakulty Vysokého učení technického v Brne v Českej
republike. Záštitu nad odborným podujatím prevzal rektor VUT prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
a dekan Fakulty stavebnej prof. Ing. Rostislav
Drochytka, CSc..
Tohtoročná konferencia predstavovala vedecký
potenciál študentov denného a externého doktorandského štúdia zo stredoeurópskeho regiónu
z oblasti architektúry a stavebníctva. Zúčastnilo
sa na nej 429 mladých vedcov z Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska, Španielska,
Rumunska, Rakúska, Litvy a Maďarska. Slovenský
vedecký potenciál predstavoval takmer 140
študentov z celkového počtu účastníkov, z toho
88 bolo zo Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave. Účasť na konferencii spočívala
v prezentácii doterajších výsledkov mladých
výskumníkov, resp. krátkej prednáške v jednej zo
sekcií a publikovaní výskumnej vedeckej práce
v medzinárodnom vedeckom zborníku recenzovaných prác. Konferencia Juniorstav 2012 bola
rozdelená do ôsmych sekcií:

kvantiﬁkovateľné výkony;
> Pokiaľ všetky ústavy budú mať rovnaké, nezmyselne vysoké výkony, stav bude rovnaký ako keď
majú všetci rovnako nízke výkony;
> Paradoxne AIS postupne prináša učiteľom
čoraz viac administratívnych činností, učiteľský
pracovný čas „zlacnieva“;
> Univerzita, fakulta potrebuje menej vnútornej
samosprávnosti a viac manažmentu.

1. Pozemné staviteľstvo
2. Konštrukcie a dopravné stavby
3. Vodné hospodárstvo a vodné stavby
4. Fyzikálne a stavebné materiálové inžinierstvo
5. Manažment stavebníctva
6. Geodézia a kartograﬁa
7. Súdne inžinierstvo
8. Udržateľná výstavba budov a udržateľný
rozvoj sídiel
Fakultu architektúry STU reprezentovali na
konferencii ako účastníci doktorandi z Ústavu
architektúry obytných budov Ing. arch. Andrea
Bystrická, MsC. A Ing. arch. Michal Czafík
v kategórii dvoch spojených sekcií, Architektúra
v pozemnom staviteľstve a Udržateľná výstavba
budov a udržateľný rozvoj sídiel, kde boli odbornými garantmi Doc. Ing. arch. Alena Mansfeldová,
CsC. a Ing. arch. Blažena Hubáčková, PhD. Široký
záber pojmu udržateľnosť vo výstavbe a v architektúra sa naplno prejavil v tematickej rôznorodosti jednotlivých vedeckých príspevkov, ktoré
prezentovalo 25 študentov z rôznych univerzít vo
svojich prednáškach. Podujatie začalo verejnými prezentáciami domácich i zahraničných
stavebných ﬁriem, ktoré prezentovali aktuálne
novinky na stavebnom trhu, ako i nové materiály,

konštrukcie a technológie podporujúce udržateľnosť vo výstavbe. Cieľom ďalších prednášajúcich
bolo priniesť nové čiastkové vedecké výsledky
výskumov a podnietiť tak odbornú verejnosť
k aktívnej diskusii. Odborné diskusie vedené
garantom sekcie prebiehali v oblastiach pamiatkovej ochrany objektov. Potvrdilo sa, že konverzie
priemyselných areálov sú témou aktuálnou aj
v štátoch stredoeurópskeho rozmeru. Následne sa
od širšie chápaných tém prechádzalo až k detailne
charakterizovaným poznatkom, kde sa výskum
orientoval napríklad aj na obnovu renesančných
okien a ich spôsobov obnovy na slovenský histo-

európsky vedecký
potenciál v brne
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konferencie / fakulta

opäť s architektom dukátom
Po úspešnom decembrovom cykle na FA STU
vo februári opäť u nás prednášal významný
architekt slovenského pôvodu žijúci v Salzburgu,
Stanislav Dukát. V prednáške s titulom „Rozdiely
v projektovaní a v úlohe architekta v Rakúsku
a na Slovensku“ porovnával úlohu architekta pri realizácii stavieb, kde jedným z kľúčových
rozdielov v Rakúsku je, že architekt má na stavbe
nielen najvyššie vzdelanie a ovplyvňuje celé
dianie na stavbe, ale má zároveň aj najvyššiu
mieru zodpovednosti: ﬁnančnú, právnu i fyzickú.
Podstatná je tiež odlišnosť zamerania vzdelania,
na rozdiel od nás v Rakúsku je ťažisko vzdelania
architekta v ekológii, multidisciplinárnosti
vedomostí, stavebnej ekonómii a vo ﬂexibilite. Kým na Slovensku sme si stále dostatočne
neuvedomili, že parameter dobrá architektúra
spočíva v technickom a technologickom riešení
vplývajúcej na spotrebu energií, Rakúšania stavajú štandardne nízkoenergetické a pasívne domy.
Ale tento trend nie je len módna vlna, ak máme
myslieť na budúci život na zemi. Slovensko sa
bude musieť dosť rýchlo prispôsobiť a vypracovať
si takýto štandard novej architektúry, rovnako
ako aj sanovať staršiu architektúru, a to nielen
pretože len tak bude v súlade s Európskou smernicou (European Directive Energy Performance of

rických renesančných objektoch, tak aby zostali
zachované hodnoty architektonických prvkov.
Z oblasti verejných a obytných budov boli rozoberané témy architektúry vidieka, ktorá je formovaná cestovným ruchom. Hodnotené boli prípady
z oblastí Slovenska, kde sa nové typologické
druhy objektov snažia vnikať do pôvodného obytného prostredia vidieckych sídiel. Atraktívnymi
témami medzi diskutujúcimi bolo taktiež použitie
dreva a umelého kameňa vo výstavbe a v interiéri,
ale i aktuálnosť sociálnej výstavby. Z oblasti udržateľnosti rozvoja sídiel boli analyzované mestské
ťažiskové priestory miest Brna a Prahy z hľadiska
umiestňovania veľkých obchodných centier, ich
vplyv na dopravu a regionálny rozvoj, či vplyv globalizácie na rozvoj mestských štruktúr a premenu
miest v 20. storočí. Netradičnou témou pre diskutujúcich študentov bola oblasť sonosféry a jej
vplyv na formovanie verejných priestorov, kde sa
hodnotili zvukové efekty ako determinujúci prvok
ulíc a námestí.
Konferencia priniesla množstvo nových tém
a nových poznatkov v medzinárodnom kontexte,
ale potvrdila i prelínajúce sa totožné výskumné
úlohy riešené v rôznych krajinách, ako i výsledky
zahraničných výskumov, ktoré sú u nás už vedecky
overené a aplikované v praxi. Slovenská republika
zastúpená univerzitami z Bratislavy, Košíc, Žiliny
a iných miest patrila medzi krajiny, ktoré si svojimi aktuálnymi vedeckými príspevkami v rôznych
sekciách odniesla ocenenia, a vzbudila medzi
diskutujúcimi okrem záverečného potlesku aj významnú diskusiu v kruhoch odbornej verejnosti.
Konferencia taktiež naznačila možné problematické okruhy súčasných i budúcich generácii
z oblastí udržateľnosti, ktorými sa architektúra
a urbanizmus musí a bude musieť zaoberať nielen
z hľadiska vplyvu na životné prostredie, energetickej efektívnosti a materiálovo-konštrukčnej
charakteristiky ako nástroja udržateľnosti, ale
i v oblastiach funkčno-prevádzkových, hmotovo-priestorových tak, aby výsledný navrhovaný
koncept predstavoval dôsledne premyslený
urbanistický a architektonický návrh.

Na Fakulte architektúry STU sa 28. marca 2012
uskutoční konferencia, ktorej obsahom budú nasledovné témy, nahodené v nasledujúcich tézach.
základné tézy: súčasná realita fa stu
Študijné programy sú akreditované, realizované
v podstate v súlade s akreditáciou.
Fakulta funguje ako takmer samostatná škola
architektúry.

konferencia ku
dňu učiteľov

problémy:
> Študijné programy sú nerovnomerne kryté
funkčnými miestami profesorov a docentov,
súčasný stav je výsledkom náhodného až svojvoľného vývoja;
> Ústavy nesúvisia so štruktúrou študijných
programov, vedúci ústavov a garanti programov,
prípadne prierezových predmetov nemajú deﬁnované kompetenčné vzťahy, rozhodovanie a riadenie je založené na kolegialite, nie systémovo;
> Rozdelenie výkonov a následne ﬁnančných
prostriedkov, najmä mzdových, vytvára prostredie
neproduktívnej konkurencie a uzatváranie ústavov, kooperácie sa stávajú nevýhodou;
> Pokiaľ je garant programu zároveň vedúcim
ústavu, stráca zo zreteľa systémovú nadradenosť
programu, sústreďuje sa na popularitu pred členmi ústavu, zmyslom práce vedúceho sa stávajú

Na konferencii sa nebudeme zaoberať našimi
silnými stránkami, to nám nijako nepomôže.
Obávam sa, že našou najsilnejšou stránkou je
naša neotrasiteľná zotrvačnosť. Cieľom konferencie bude spoznať problémy. Z pripravených
príspevkov bude vydaný pracovný zborník.
– prof. Robert Špaček,
prodekan FA STU –
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v priebehu februára oslavujú prof. Ing. arch., akad.
arch. Ivan Petelen, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč,
PhD., prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD., Ing. Anna
Karacónyová a Ing. Boris Kubiš. Oslávencom
srdečne gratulujeme!

jubilanti
február 2012

– Text: Ing. arch. Michal Czafík, UAOB
Foto: Ing. Tomás Pail, Ing. Hana Šimonová
http://juniorstav2012.fce.vutbr.cz/ –

sprava Ing. Anna Karacsonyová, prof. Bohuš Kováč,
doc. Jana Pohaničová

V tento rok sa na našej škole rysuje nebývalé
množstvo jubileí, či už čo sa týka dĺžky zamestnaneckého pomeru alebo okrúhlych narodenín. Už
len stretnutie jubilantov 16. februára 2012 s pani
dekankou doc. Ing. arch. Ľubicou Vitkovou, PhD.
a zástupcom odborov na fakulte Ing. arch. Jurajom
Furdíkom, PhD. prekvapilo svojou početnosťou.
Pani doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.,
PhDr. Jana Záhorcová a pani Ľudmila Ševčíková
tento rok zavŕšili 40 rokov práce pre našu fakultu,
doc. Ing. arch. Peter Puškár, PhD. dvadsať rokov
a doc. Ing. arch. Janka Pohaničová, PhD. a pani
Žaneta Gréková pätnásť rokov. A okrúhle jubileá

– red.,
foto: Milada Kovácsová –

Buildings 2010), ktorá hovorí, že všetky novostavby od roku 2020 musia byť nulové – teda pasívne,
ale pretože je to v našom vlastnom záujme.
– red.,
foto: Milada Kovácsová –

Garanti študijných odborov a vedúci ústavov si
pripravia:
– Obsahové a výkonové potenciály predmetov
a skupín predmetov s cieľom ﬁxovať štruktúru
funkčných miest prof. a doc. v rámci študijných
programov;
– Názor na kompetenčné vzťahy medzi garantmi
programov, predmetov a vedúcimi ústavov;
– Názor na vzťah medzi štruktúrou programov
a ústavov, napríklad ústavy kopírujú programy
tretieho stupňa, a tým aj systémovú výskumnú
orientáciu;
– Názor na zmenu delenia mzdových prostriedkov, napr. tarifné platy sú delené automaticky,
pohyblivá čiastka podľa výkonov;
– Názor na systémový kariérny postup

Pani dekanka doc. Ľubica Vitková a prof. Peter Gál
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Zľava pani doc. Mária Samová, pani dekanka doc. Ľubica Vitková,
personalistka pani Slávka Sabolová a zástupca odborov Ing. arch. Juraj Furdík

A
výber z noviniek
knižnice fa stu
moravčíková, h., dlháňová, v.:
vošková, k.:
braun, m.s., galindová, m.:

Divadelná architektúra na Slovensku, Bratislava : Divadelný ústav, 2011
Anatómia historického domu. Hodnoty historickej architektúry a urbanizmu Banskej Štiavnice, Banská Štiavnica : Spolok Banskej Štiavnice´91, 2011
Atlas současných interierů. Preklad, Praha : Nakladatelství Slovart, 2011
Architectural Theory. From the Renaissance to the Present, Kolin : Taschen, 2003
1000 Lights. 1878 to1959, Köln : Taschen, 2005
1000 Lights. 1960 to present, Köln : Taschen, 2005
Kindergartens, Schools and Playgrounds. Kindergärten, Schulen und Spielplätze, Barcelona : LOFT Publications, 2008
SPA: Beauty, Health & Design. Schönheit, Gesundheit & Design, Barcelona : LOFT Publications, 2008
– KR –
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